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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS
1855/2006/EG

BESLUT

nr

av den 12 december 2006
om inrättande av programmet Kultur (2007–2013)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD
HAR BESLUTAT FÖLJANDE
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 151.5 första strecksatsen,
med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Regionkommitténs yttrande (1),
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och
av följande skäl:
(1)

Det är nödvändigt att främja kulturutbyte och samarbete för att
den kulturella och språkliga mångfalden i Europa skall respekteras och främjas och de europeiska medborgarnas kunskaper om
andra kulturer i Europa förbättras, samtidigt som deras medvetenhet om det gemensamma europeiska kulturarv som de delar ökas.
Främjandet av samarbete och mångfald på det kulturella och
språkliga området bidrar därmed till att ge det europeiska medborgarskapet ett konkret innehåll genom att uppmuntra de europeiska medborgarna till att delta direkt i integrationsprocessen.

(2)

En aktiv kulturpolitik som har som mål att bevara den europeiska
kulturella mångfalden och att främja Europeiska unionens gemensamma kulturinslag och kulturarv kan bidra till att göra unionen
mer synlig utåt.

(3)

Om man vill ha medborgarnas fulla stöd till och aktiva deltagande i den europeiska integrationen bör större tonvikt läggas vid
deras gemensamma kulturella värderingar och rötter som en av de
centrala delarna i deras identitet och tillhörighet i ett samhälle
som grundas på frihet, rättvisa, demokrati, respekt för mänsklig
värdighet och integritet, tolerans och solidaritet i full överensstämmelse
med
Europeiska
unionens
stadga
om de grundläggande rättigheterna.

(4)

Det är nödvändigt att kultursektorn bidrar till och har en roll i en
bredare europeisk politisk utveckling. Kultursektorn i sig är en
viktig arbetsgivare och det finns dessutom ett klart samband mellan investeringar i kultur och ekonomisk utveckling, varför det är
viktigt att stärka kulturpolitiken på regional, nationell och europeisk nivå. Kulturindustrins plats i den utveckling som äger rum
enligt Lissabonstrategin bör därför förstärkas, eftersom denna industri i allt högre grad bidrar till den europeiska ekonomin.

(5)

Det är också nödvändigt att främja medborgarnas aktiva samhällsengagemang och bekämpa alla former av utestängning,
bl.a. rasism och främlingsfientlighet. En förbättrad tillgång till
kultur för så många som möjligt kan vara ett sätt att bekämpa
social utslagning.

(6)

I artikel 3 i fördraget föreskrivs att gemenskapen i all verksamhet
som avses i den artikeln skall syfta till att undanröja bristande

(1) EUT C 164, 5.7.2005, s. 65.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 25 oktober 2005 (EUT C 272 E,
9.11.2006, s. 233), rådets gemensamma ståndpunkt av den 18 juli 2006
(EUT C 238 E, 3.10.2006, s. 18) och Europaparlamentets ståndpunkt av
den 24 oktober 2006 (ännu ej offentliggjord i EUT). Rådets beslut av den
11 december 2006.
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jämställdhet mellan kvinnor och män och att främja jämställdhet
mellan dem.
(7)

Kulturprogrammen Kaleidoscope, Ariane och Rafael samt Kultur
2000, vilka inrättades genom beslut nr 719/96/EG (1),
2085/97/EG (2), 2228/97/EG (3) respektive 508/2000/EG (4), innebar positiva etapper i genomförandet av gemenskapens kulturpolitik. Gemenskapen har på så sätt skaffat sig stor erfarenhet,
särskilt tack vare utvärderingen av dessa kulturprogram. Nu bör
man rationalisera och förstärka gemenskapens kulturinsatser med
stöd av resultaten av dessa utvärderingar, resultaten av samråden
med alla berörda parter och de europeiska institutionernas arbete
på senare tid. Ett program bör därför inrättas för detta ändamål.

(8)

De europeiska institutionerna har vid många tillfällen uttalat sig
om ämnen som rör gemenskapens kulturverksamhet och om betydelsen av kultursamarbete: i synnerhet rådet i sina resolutioner
av den 25 juni 2002 om en ny arbetsplan för det europeiska
samarbetet på kulturområdet (5) och av den 19 december 2002
om genomförande av arbetsplanen för europeiskt samarbete på
kulturområdet (6), Europaparlamentet i sina resolutioner av
den 5 september 2001 om kultursamarbete inom Europeiska unionen (7), av den 28 februari 2002 om genomförandet av programmet Kultur 2000 (8), och av den 22 oktober 2002 om betydelsen
av och dynamiken i teater och annan scenkonst i ett utvidgat
Europa (9) och av den 4 september 2003 om kulturindustrin (10)
samt Regionkommittén i sitt yttrande av den 9 oktober 2003 om
en förlängning av programmet Kultur 2000.

(9)

Rådet har i sina ovan nämnda resolutioner betonat att det är
nödvändigt att anta en mer sammanhängande strategi för
kulturen på gemenskapsnivå och att europeiskt mervärde är en
grundläggande och avgörande idé i europeiskt kultursamarbete
och ett allmänt villkor för gemenskapens insatser på kulturområdet.

(10)

För att ett gemensamt kulturområde för de europeiska folken skall
kunna bli verklighet är det viktigt att man främjar den transnationella rörligheten för dem som arbetar inom kultursektorn och
för konstverk och konstnärliga och kulturella produkter samt att
man främjar dialog och kulturutbyte.

(11)

Rådet har, i sina slutsatser av den 16 november 2004 om arbetsplanen för kultur 2005-2006, Europaparlamentet, i sin resolution
av den 4 september 2003 om kulturindustrin, och Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén, i sitt yttrande av
den 28 januari 2004 om kulturindustrin i Europa, uttryckt sin
syn på behovet av att ta större hänsyn till den icke-audiovisuella

(1) Europaparlamentets och rådets beslut nr 719/96/EG av den 29 mars 1996 om
upprättandet av ett program för stöd till konstnärliga och kulturella aktiviteter
på Europanivå (Kaleidoscope) (EGT L 99, 20.4.1996, s. 20). Beslutet ändrat
genom beslut nr 477/1999/EG (EGT L 57, 5.3.1999, s. 2).
(2) Europaparlamentets och rådets beslut nr 2085/97/EG av den 6 oktober 1997
om att inrätta ett program för stöd till böcker och läsning inbegripet översättning (Ariane) (EGT L 291, 24.10.1997, s. 26). Beslutet ändrat genom
beslut nr 476/1999/EG (EGT L 57, 5.3.1999, s. 1).
(3) Europaparlamentets och rådets beslut nr 2228/97/EG av den 13 oktober 1997
om att inrätta ett gemensamt åtgärdsprogram på kulturarvsområdet (Rafaelprogrammet) (EGT L 305, 8.11.1997, s. 31). Beslutet upphävt genom beslut
nr 508/2000/EG (EGT L 63, 10.3.2000, s. 1).
(4) Europaparlamentets och rådets beslut nr 508/2000/EG av den 14 februari
2000 om upprättande av Kultur 2000-programmet (EGT L 63, 10.3.2000,
s. 1) Beslutet senast ändrat genom rådets beslut nr 885/2004/EG (EUT
L 168, 1.5.2004, s. 1).
(5) EGT C 162, 6.7.2002, s. 5.
(6) EGT C 13, 18.1.2003, s. 5.
(7) EGT C 72 E, 21.3.2002, s. 142.
(8) EGT C 293 E, 28.11.2002, s. 105.
(9) EUT C 300 E, 11.12.2003, s. 156.
(10) EUT C 76 E, 25.3.2004, s. 459.
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kulturindustrins specifika ekonomiska och sociala särdrag. Dessutom bör det i det nya programmet tas hänsyn till de förberedande samarbetsinsatser på kulturområdet som stöddes mellan 2002
och 2004.
(12)

I detta sammanhang bör man främja ett utökat samarbete mellan
aktörerna på kulturområdet och uppmuntra dem att bilda fleråriga
samarbetsprojekt så att det därigenom blir möjligt för dem att
genomföra gemensamma aktiviteter, stödja mer målinriktade insatser med ett verkligt europeiskt mervärde, stödja kulturevenemang med högt symbolvärde, stödja europeiska organisationer
som samarbetar på kulturområdet, uppmuntra analyser av utvalda
ämnen av europeiskt intresse samt ge stöd till insamling och
spridning av information och till insatser avsedda att maximera
verkan av projekt som rör europeiskt kultursamarbete och utveckling av en europeisk kulturpolitik.

(13)

I enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut
nr 1622/2006/EG av den 24 oktober 2006 om inrättande av en
gemenskapsinsats för evenemanget ”Europeisk kulturhuvudstad”
för åren 2007 till 2019 (1) bör denna insats få en omfattande
finansiering, eftersom den får stor uppmärksamhet i Europa och
bidrar till att förstärka känslan av tillhörighet till ett gemensamt
kulturområde. Tonvikten i detta evenemang bör ligga på det
transeuropeiska samarbetet på kulturområdet.

(14)

Det bör ges driftsbidrag till organisationer som arbetar för europeiskt kultursamarbete och därmed fungerar som ambassadörer
för europeisk kultur, med stöd i den erfarenhet som Europeiska
unionen skaffat sig genom Europaparlamentets och rådets beslut
nr 792/2004/EG av den 21 april 2004 om upprättande av ett
handlingsprogram för gemenskapen för att främja organisationer
verksamma på europeisk nivå inom kulturområdet (2).

(15)

Programmet måste i överensstämmelse med principen om yttrandefrihet bidra till unionens ansträngningar att främja en hållbar
utveckling och bekämpa alla former av diskriminering.

(16)

De kandidatländer och Eftaländer som undertecknat EES-avtalet
bör ha möjlighet att delta i gemenskapsprogram i enlighet med de
avtal som slutits med dessa länder.

(17)

Vid sitt möte den 19 juni 2003–20 juni 2003 antog Europeiska
rådet ”Thessalonikiagendan för västra Balkan: i riktning mot en
europeisk integration”, där det föreskrivs att gemenskapsprogram
skall vara öppna för länder som genomgår en stabiliserings- och
associeringsprocess, i enlighet med ramavtal som skall slutas
mellan gemenskapen och dessa länder. Dessa länder bör om de
så önskar, med hänsyn till budgetskäl och politiska prioriteringar,
kunna delta i programmet eller i ett mer begränsat samarbete,
förutsatt att kompletterande anslag blir tillgängliga och på särskilda villkor som de berörda parterna kommer överens om.

(18)

Programmet bör också vara öppet för samarbete med andra tredjeländer som med gemenskapen har ingått avtal som omfattar
kultursamarbete, enligt särskilda regler som skall fastställas närmare.

(19)

För att öka mervärdet av gemenskapens insats är det nödvändigt
att se till att de insatser som genomförs som en följd av detta
beslut hänger samman med och kompletterar såväl annan gemenskapspolitik som andra gemenskapsinsatser och gemenskapsinstrument av relevans, i överensstämmelse med artikel 151.4 i
fördraget. Särskild uppmärksamhet bör ägnas beröringspunkterna
mellan gemenskapens åtgärder på kultur- och utbildningsområdet

(1) EUT L 304, 3.11.2006, s. 1.
(2) EUT L 138, 30.4.2004, s. 40.
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samt insatser som främjar utbyte av bästa praxis och närmare
samarbete på europeisk nivå.
(20)

Vad gäller genomförandet av gemenskapsstödet bör hänsyn tas
till särdragen hos kultursektorn i Europa, och man bör särskilt se
till att de administrativa och finansiella förfarandena förenklas så
långt det är möjligt och att de är anpassade till de uppsatta målen
och till praxis och utveckling inom kultursektorn.

(21)

Kommissionen, medlemsstaterna och kulturkontaktpunkterna bör
verka för att uppmuntra deltagande av mindre aktörer i de fleråriga samarbetsprojekten och i organiserandet av aktiviteter som
syftar till att föra samman potentiella projektpartner.

(22)

Programmet bör sammanföra den specifika begåvning och den
sakkunskap som kulturaktörer i hela Europa besitter. Om det är
nödvändigt bör kommissionen och medlemsstaterna vidta åtgärder för att komma tillrätta med lågt deltagande från kulturaktörerna i någon av medlemsstaterna eller de deltagande länderna.

(23)

Kommissionen och medlemsstaterna bör samarbeta för att säkerställa en regelbunden uppföljning och utvärdering av detta program så att anpassningar kan göras, i synnerhet av prioriteringarna för åtgärdernas genomförande. Utvärderingen bör omfatta en
extern utvärdering som skall genomföras av oberoende och opartiska organ.

(24)

I förfarandena för uppföljning och utvärdering av programmet bör
specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbestämda mål
och indikatorer användas.

(25)

Lämpliga åtgärder bör vidtas för att förhindra oegentligheter och
bedrägerier samt för att driva in belopp som förlorats, betalats ut
på felaktiga grunder eller använts felaktigt.

(26)

Det bör för tiden 1 januari 2007–31 december 2013 inrättas ett
enhetligt instrument för finansiering och programplanering av
kultursamarbete i form av programmet Kultur.

(27)

I detta beslut fastställs för hela den tid programmet pågår en
finansieringsram som utgör den särskilda referensen enligt punkt
37 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin
och sund ekonomisk förvaltning (1).

(28)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör
antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni
1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av
kommissionens genomförandebefogenheter (2).

(29)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör
antas i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom)
nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (3) (nedan kallad
”budgetförordningen”) och kommissionens förordning (EG, Euratom) nr
2342/2002
av
den 23 december
2002
om
genomförandebestämmelser
för
rådets
förordning
nr 1605/2002 (4).

(30)

Gemenskapens insatser kompletterar de nationella och regionala
samarbetsinsatserna inom kulturområdet. Eftersom målen för
detta beslut, nämligen att stärka det europeiska kulturområde
som grundar sig på ett gemensamt kulturarv (transnationell rörlighet för kulturaktörerna i Europa, transnationell rörlighet för

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s 1.
(2) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG
(EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).
(3) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
4
( ) EGT L 357, 31.12.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning
(EG, Euratom) nr 1248/2006 (EUT L 227, 19.8.2006, s. 3).
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såväl konstverk som kulturella och konstnärliga produkter samt
den interkulturella dialogen), på grund av deras transnationella art
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och
de därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5
i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma
artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för
att uppnå dessa mål.
(31)

Övergångsbestämmelser bör införas så att en smidig övergång
säkerställs mellan de program som inrättas genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 508/2000/EG och nr 792/2004/EG
och det program som inrättas genom detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Inrättande och varaktighet
1.
Genom detta beslut inrättas programmet Kultur, som är ett enda
flerårigt program för gemenskapsinsatser på kulturområdet öppet för alla
kultursektorer och alla kategorier av kulturaktörer (nedan kallat ”programmet”).
2.
Programmet skall genomföras från och med den 1 januari 2007 till
och med den 31 december 2013.
Artikel 2
Budget
1.
Finansieringsramen för genomförandet av programmet under den
period som avses i artikel 1 skall vara 400 miljoner EUR.
2.
De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom
budgetramen.
Artikel 3
Mål
1.
Programmets övergripande mål är att stärka det kulturområde som
delas av människorna i Europa och som grundar sig på ett gemensamt
kulturarv genom att utveckla samarbetet på kulturområdet mellan skapande konstnärer, aktörer på kulturområdet och kulturinstitutioner i länder som deltar i programmet och på så vis främja framväxten av ett
europeiskt medborgarskap. Programmet är öppet för deltagande av den
icke-audiovisuella kulturindustrin, särskilt små kulturföretag, när denna
industri agerar ideellt på kulturområdet.
2.

Programmet har följande särskilda mål:

a) Att främja rörlighet över gränserna för personer som arbetar inom
kultursektorn.
b) Att uppmuntra transnationell rörlighet för konstverk samt för konstnärliga och kulturella produkter.
c) Att främja interkulturell dialog.
Artikel 4
Handlingslinjer
1.
Programmets mål skall uppfyllas genom följande insatser som
beskrivs närmare i bilagan:
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a) Stöd till kulturinsatser
— Fleråriga samarbetsprojekt.
— Samarbetsinsatser.
— Särskilda insatser.
b) Stöd till organ som är verksamma på europeisk nivå inom kulturområdet.
c) Stöd till analyser samt till insamling och spridning av information
och till insatser avsedda att maximera verkan av projekt som rör
europeiskt kultursamarbete och utveckling av en europeisk kulturpolitik.
2.

Vid dessa insatser skall bestämmelserna i bilagan följas.
Artikel 5
Bestämmelser om tredjeländer

1.

Programmet skall vara öppet för deltagande från följande länder:

a) Eftaländer som är medlemmar i EES, i enlighet med bestämmelserna
i EES-avtalet.
b) De kandidatländer som omfattas av en föranslutningsstrategi för anslutning till unionen, i enlighet med allmänna principer och villkor
samt de allmänna bestämmelser för deltagande i gemenskapsprogram
som fastställts i ramavtalen.
c) Länderna på västra Balkan, i enlighet med vad som beslutas med
dessa länder mot bakgrund av ramavtalen om deras deltagande i
gemenskapsprogram.
De länder som avses i denna punkt skall delta fullt ut i programmet,
förutsatt att angivna villkor är uppfyllda och att ytterligare anslag ges.
2.
Programmet skall även vara öppet för samarbete med andra tredjeländer som med gemenskapen slutit associerings- eller samarbetsavtal
med klausuler om kultursektorn, förutsatt att kompletterande anslag blir
tillgängliga och på särskilda villkor som skall överenskommas.
De länder på västra Balkan som avses i punkt 1 c och som inte vill delta
fullt i programmet får delta i programmet på de villkor som föreskrivs i
den här punkten.
Artikel 6
Samarbete med internationella organisationer
Programmet skall möjliggöra samarbete med internationella organisationer som är kompetenta på kulturområdet, såsom Unesco eller Europarådet, på grundval av gemensamma bidrag och i enlighet med de olika
regler som gäller för varje institution eller organisation för genomförandet av de insatser som anges i artikel 4.
Artikel 7
Komplementaritet med andra gemenskapsinstrument
Kommissionen skall trygga samordningen mellan programmet och andra
gemenskapsinstrument, särskilt sådana som har anknytning till strukturfonderna och till områden som utbildning, forskning, informationssamhället, medborgarskap, ungdom, idrott, språk, social integration, EU:s
yttre förbindelser och kampen mot alla former av diskriminering.
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Artikel 8
Genomförande
1.
Kommissionen skall ansvara för genomförandet av gemenskapsåtgärderna i programmet i enlighet med bilagan.
2.
Följande åtgärder skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 9.2:
a) En årlig arbetsplan som även omfattar prioriteringar, urvalskriterier
och urvalsförfaranden.
b) En årlig budget och fördelningen av medel mellan programmets
olika insatser.
c) Uppföljnings- och utvärderingsförfaranden för programmet.
d) Gemenskapens finansiella stöd enligt artikel 4.1 a första strecksatsen:
belopp, varaktighet, fördelning och mottagare.
▼M1
3.
Kommissionen ska informera den kommitté som avses i artikel 9
och Europaparlamentet om alla andra urvalsbeslut som den fattar i samband med genomförandet av detta beslut, inom två arbetsdagar från det
att besluten i fråga fattas. Denna information ska omfatta beskrivningar
och en analys av de inkomna ansökningarna, en beskrivning av bedömningen och urvalsförfarandet samt förteckningar över både de projekt
som föreslås få bidrag och de som fått avslag.
▼B
Artikel 9
Kommitté
1.

Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2.
När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut
1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i
det beslutet.
Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara två
månader.
▼M1

__________

▼B
4.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.
Artikel 10
Kulturkontaktpunkter

1.
De kulturkontaktpunkter som avses i avsnitt I.3.1 i bilagan skall i
sin egenskap av genomförandeorgan sprida information om programmet
på nationell nivå, med beaktande av artikel 54.2 c och artikel 54.3 i
budgetförordningen.
2.

Kulturkontaktpunkterna skall uppfylla följande kriterier:

a) De skall ha tillräcklig personal, med yrkeskunskaper och språkkunskaper som lämpar sig för arbete i samband med internationellt samarbete.
b) De skall ha tillgång till lämplig infrastruktur, särskilt i fråga om
informations- och kommunikationsteknik.
c) De skall verka under sådana administrativa förutsättningar att de på
ett korrekt sätt kan utföra sina uppgifter och undvika intressekonflikter.
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Artikel 11
Finansiella bestämmelser
1.
Det finansiella stödet skall ges i form av bidrag till juridiska
personer. Bidrag får i vissa fall beviljas fysiska personer i enlighet
med artikel 114.1 i budgetförordningen. Kommissionen får även dela
ut priser till fysiska eller juridiska personer för insatser eller projekt som
genomförs inom ramen för programmet. Beroende på typen av insats
kan schablonfinansiering och/eller tariffer baserade på enhetspriser
också tillåtas.
2.
Kommissionen får, på grundval av vilka bidragsmottagare och
vilken typ av insats det rör sig om, besluta om huruvida de kan undantas från kontroll av den yrkeskompetens och de yrkeskvalifikationer som
krävs för att genomföra de föreslagna insatserna eller arbetsprogrammen.
3.
Bidrag eller pris får beviljas för särskilda insatser i samband med
evenemangen i de europeiska kulturhuvudstäder som utsetts enligt
beslut nr 1419/1999/EG.
Artikel 12
Bidrag till övriga gemenskapsmål
Programmet skall bidra till att stärka gemenskapens övergripande mål,
särskilt genom att
a) främja den grundläggande principen om yttrandefrihet,
b) uppmuntra ökad medvetenhet om vikten av att bidra till en hållbar
utveckling,
c) sträva efter att främja ömsesidig förståelse och tolerans inom Europeiska unionen,
d) bidra till att undanröja alla former av diskriminering på grund av
kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder,
ålder eller sexuell läggning.
Programmets överensstämmelse och komplementaritet med gemenskapens politik för kultursamarbete med tredjeländer skall särskilt uppmärksammas.
Artikel 13
Uppföljning och utvärdering
1.
Kommissionen skall se till att det regelbundet görs en uppföljning
av huruvida programmets mål uppfylls. Resultaten av uppföljningen och
utvärderingen skall utnyttjas när programmet genomförs.
Denna uppföljning skall särskilt omfatta utarbetandet av de rapporter
som avses i punkt 3 a och c.
Programmets särskilda mål kan på grundval av uppföljningsrapporternas
resultat revideras i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 251 i fördraget.
2.
Kommissionen skall se till att programmet regelbundet utvärderas
av ett externt och fristående organ.
3.
Kommissionen skall för Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén lägga fram följande:
a) Senast den 31 december 2010, en halvtidsrapport där den utvärderar
resultaten samt de kvalitativa och kvantitativa aspekterna av programmets genomförande.
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b) Senast den 31 december 2011, ett meddelande om programmets
fortsatta genomförande.
c) Senast den 31 december 2015, en utvärderingsrapport efter programmets avslutande.
Artikel 14
Övergångsbestämmelser
Insatser som på grundval av beslut nr 508/2000/EG eller
nr 792/2004/EG inleds före den 31 december 2006 skall tills de avslutas
fortsätta att administreras enligt bestämmelserna i de besluten.
Den kommitté som inrättats enligt artikel 5 i beslut nr 508/2000/EG
skall ersättas med den kommitté som avses i artikel 9 i det här beslutet.
Artikel 15
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i
Europeiska unionens officiella tidning.
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BILAGA
I.

BESKRIVNING AV AKTIVITETER OCH EVENEMANG

1.

Första programområdet: Stöd till kulturell verksamhet

1.1

Fleråriga samarbetsprojekt
Programmet skall stödja stabila och strukturerade samarbetsprojekt för att
sammanföra kulturaktörernas specifika begåvning och sakkunskap i hela
Europa. Målet med detta stöd är att hjälpa samarbetsprojekt som befinner
sig i start- eller uppbyggnadsfasen eller är i färd med att utvidga sin
verksamhet geografiskt. De måste uppmuntras att etablera sig på varaktig
grund och bli ekonomiskt oberoende.
Varje samarbetsprojekt skall inbegripa minst sex aktörer från sex olika
länder som deltar i programmet. Syftet skall vara att sammanföra en rad
olika aktörer från en eller flera sektorer för att delta i olika typer av
fleråriga åtgärder som kan genomföras inom samma sektor eller inom flera
olika sådana, men med ett gemensamt mål.
Varje samarbetsprojekt skall ha som syfte att genomföra ett antal strukturerade fleråriga kulturaktiviteter. Denna verksamhet skall genomföras under
hela den tid som gemenskapsfinansieringen varar. Den skall omfatta minst
två av de tre särskilda mål som anges i artikel 3.2. Samarbetsprojekt som
planerar att utveckla verksamhet som omfattar alla de tre särskilda målen i
den artikeln kommer att prioriteras.
Samarbetsprojekten skall väljas ut efter ansökningsomgångar enligt budgetförordningen. Inom denna ram skall urvalet göras bl.a. på grundval av
medorganisatörernas erkända sakkunskap inom sitt verksamhetsområde,
deras finansiella och operativa möjligheter att slutföra den föreslagna verksamheten samt verksamhetens kvalitet och överensstämmelse med programmets allmänna och särskilda mål, i enlighet med artikel 3.
Samarbetsprojekten skall grundas på ett samarbetsavtal, dvs. ett gemensamt
dokument som är rättsligt bindande i ett av deltagarländerna och som
undertecknats av alla medorganisatörerna.
Gemenskapens stöd får inte överstiga 50 % av projektets budget och skall
trappas ned successivt. Stödet får inte vara högre än 500 000 EUR per år
för samarbetsprojektens alla insatser. Stödet skall utbetalas under en period
av tre till fem år.
Som ett riktmärke skall ca 32 % av programmets totala budget användas
för denna typ av stöd.

1.2

Samarbetsinsatser
Programmet skall stödja insatser för kultursamarbete mellan europeiska
aktörer inom en eller flera sektorer. Kreativitet och nyskapande skall prioriteras. Insatser för att utforska samarbetsmöjligheter för att kunna utveckla
dem på längre sikt skall särskilt uppmuntras.
Varje insats skall utformas och genomföras av partnerskap som består av
minst tre kulturaktörer från tre olika deltagarländer, oavsett om aktörerna
kommer från en eller flera olika sektorer eller ej.
Insatserna skall väljas ut efter ansökningsomgångar enligt budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser. Inom denna ram skall urvalet
göras på grundval av medorganisatörernas erkända sakkunskap inom sitt
verksamhetsområde, deras finansiella och operativa möjligheter att genomföra de föreslagna insatserna samt insatsernas kvalitet och överensstämmelse med programmets allmänna och särskilda mål, i enlighet med artikel 3.
Gemenskapens stöd får inte överstiga 50 % av projektets budget. Det skall
uppgå till minst 50 000 EUR och högst 200 000 EUR. Stödet skall utbetalas under högst 24 månader.
Villkoren för denna insats när det gäller det lägsta antalet aktörer som
krävs för att presentera ett projekt, samt minimi- och maximibelopp för
gemenskapsstödet, kan justeras så att hänsyn tas till de särskilda villkoren
för översättning av litteratur.
Som ett riktmärke skall ca 29 % av programmets totala budget användas
för denna typ av stöd.
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1.3

Särskilda insatser
Programmet skall även stödja särskilda insatser. Insatserna kallas särskilda
eftersom de skall ha stor omfattning och räckvidd samt påtaglig genomslagskraft hos Europas folk, bidra till att öka deras känsla av att tillhöra
samma gemenskap och sprida kunskap om den kulturella mångfalden i
medlemsstaterna, samt bidra till den interkulturella och internationella dialogen. De skall omfatta minst två av de tre särskilda mål som anges i
artikel 3.
Dessa särskilda insatser skall även bidra till att ge gemenskapens insatser
inom kultur en större synlighet både inom och utanför Europeiska unionen.
De skall även bidra till att öka det globala medvetandet om Europas
kulturella rikedom och mångfald.
Omfattande stöd skall ges till de europeiska kulturhuvudstäderna för att
hjälpa dem att genomföra verksamhet som gör Europa mer synligt och
betonar det transeuropeiska kultursamarbetet.
Även prisutdelningar kan betraktas som särskilda insatser, eftersom de
framhäver såväl konstnärer som kulturella och konstnärliga verk eller produkter, gör dem kända utanför de nationella gränserna och således främjar
rörlighet och utbyte.
Stöd får också beviljas för samarbete med tredjeländer och internationella
organisationer enligt vad som föreskrivs i artikel 5.2 och artikel 6.
Ovannämnda exempel är ingen uttömmande uppräkning av insatser som
kan få stöd inom ramen för detta underområde i programmet.
Det som avgör vilka urvalsregler som skall gälla för de särskilda insatserna
är typen av insats. Finansiering skall beviljas efter ansökningsomgångar
och anbudsinfordran, utom i sådana fall som omfattas av artiklarna 54 och
168 i budgetförordningen. Hänsyn skall också tas till hur varje insats uppfyller programmets allmänna och särskilda mål, enligt vad som anges i
artikel 3 i detta beslut.
Gemenskapens stöd får inte överstiga 60 % av projektets budget.
Som ett riktmärke skall ca 16 % av programmets totala budget användas
för denna typ av stöd.

2.

Andra programområdet: stöd till organ som är verksamma på europeisk nivå inom kulturområdet
Detta stöd skall lämnas i form av ett driftsbidrag för medfinansiering av
utgifter som uppkommer i samband med det löpande arbetsprogrammet för
organ som verkar för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse inom
kulturområdet eller för ett mål som omfattas av unionens politik på detta
område.
Dessa bidrag skall tilldelas på grundval av årliga ansökningsomgångar.
Som ett riktmärke skall ca 10 % av programmets totala budget användas
för detta programområde.
Bidrag får ges till organ som arbetar för att främja kultursamarbete på ett
eller flera av följande sätt:
— genom att ha representation på gemenskapsnivå,
— genom att samla in eller sprida information som kan underlätta transeuropeiskt kultursamarbete i gemenskapen,
— genom att upprätta nätverk på europeisk nivå mellan organ som är
verksamma inom kulturområdet,
— genom att delta i projekt för kultursamarbete eller genom att fungera
som ambassadörer för europeisk kultur.
Dessa organ måste ha en verklig europeisk dimension. Därför måste de
utöva sin verksamhet på europeisk nivå, ensamma eller i form av olika
samordnade föreningar, och deras struktur (inskrivna medlemmar) och
verksamhet måste ha potential att kunna fungera i hela Europeiska unionen
eller åtminstone omfatta sju europeiska länder.
Detta programområde skall vara öppet för organ som får stöd enligt del 2 i
bilaga I till beslut nr 792/2004/EG samt för alla andra organ som bedriver
kulturarbete på europeisk nivå, förutsatt att de motsvarar målen i artikel 3 i
det här beslutet och uppfyller villkoren i detta beslut.
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De organisationer som skall få sådana driftsbidrag skall väljas ut genom
ansökningsomgångar. Det skall ske genom en jämförelse av organens arbetsprogram med de särskilda mål som anges i artikel 3.
Driftsbidrag som beviljas inom ramen för detta programområde får inte
överstiga 80 % av organets bidragsberättigande kostnader under det kalenderår för vilket bidraget beviljas.
3.

Tredje programområdet: stöd till analyser samt till insamling och
spridning av information och till insatser avsedda att maximera verkan av projekt som rör kultursamarbete
Som ett riktmärke skall ca 5 % av programmets totala budget användas för
detta programområde.

3.1

Stöd till kulturkontaktpunkterna
Stöd skall även ges åt de så kallade kulturkontaktpunkterna, så att dessa på
ett målinriktat, effektivt och användarvänligt sätt kan sprida praktisk information om programmet. Dessa organ, som verkar på nationell nivå,
skall inrättas på frivillig grund i enlighet med artikel 39 i förordning
(EG, Euratom) nr 2342/2002.
Kulturkontaktpunkterna skall ha i uppdrag att
— marknadsföra programmet,
— underlätta tillgången till programmet och uppmuntra så många som
möjligt av yrkesverksamma och aktörer på kulturområdet att delta i
dess verksamhet genom effektiv informationsspridning och genom att
utarbeta lämpliga nätverksinitiativ sinsemellan,
— fungera som effektiv förbindelse med de olika institutioner som stöder
kulturen i medlemsstaterna och därmed bidra till komplementariteten
mellan programinsatserna och de nationella stödinsatserna,
— vid behov ge information om andra gemenskapsprogram som är öppna
för kulturprojekt.

3.2

Stöd till analyser som rör kultursamarbete
Programmet skall stödja genomförande av undersökningar och analyser
som rör europeiskt kultursamarbete och utveckling av en europeisk kulturpolitik. Målet med detta stöd skall vara att öka och förbättra information
och data för att utarbeta jämförande data och analys om kultursamarbete på
europeisk nivå, särskilt när det gäller rörlighet för skapande konstnärer och
personer som arbetar i kultursektorn och för konstverk och konstnärliga
och kulturella produkter, samt den interkulturella dialogen.
Stöd kan beviljas inom detta programområde till sådana undersökningar
och analyser som bidrar till att berika kunskaperna om transeuropeiskt
kultursamarbete och till att skapa ett gynnsamt klimat för dess utveckling.
Projekt som syftar till insamling och analys av statistiska uppgifter skall
särskilt uppmuntras.

3.3

Stöd till insamling och spridning av information och till insatser avsedda
att maximera verkan av projekt som rör kultursamarbete
Programmet skall ge stöd till insamling och spridning av information och
till insatser avsedda att maximera verkan av projekt som rör transeuropeiskt
kultursamarbete via utveckling av ett Internetverktyg som inriktas på behoven hos yrkesverksamma på kulturområdet.
Detta verktyg bör möjliggöra utbyte av erfarenheter och goda lösningar,
spridning av information rörande programmet samt transeuropeiskt kultursamarbete i vidare bemärkelse.

II.

PROGRAMFÖRVALTNING
Programbudgeten kan även täcka utgifter för förberedelser, uppföljning,
kontroll, revision och utvärdering som är direkt nödvändiga för förvaltningen av programmet och för genomförandet av programmålen; i detta
ingår i synnerhet undersökningar, möten, information och publikationer,
kostnader för datornät för informationsutbyte samt alla andra utgifter för
administrativt och tekniskt stöd som kommissionen kan utnyttja för förvaltningen av programmet.
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III.

GRANSKNINGAR OCH REVISIONER
För de projekt som väljs ut i enlighet med förfarandet i artikel 11.2 skall
det införas ett system för slumpvis granskning.
Bidragsmottagarna skall under fem år efter den sista utbetalningen hålla
alla verifikationer för utgifter tillgängliga för kommissionen. Bidragsmottagarna skall vid behov se till att de verifikationer som finns hos deras
samarbetspartner eller medlemmar ställs till kommissionens förfogande.
Kommissionen får, via sina egna anställda eller något annat lämpligt organ
som den utsett, utföra en granskning av hur bidraget har använts. Granskningen får utföras under avtalets hela löptid samt under fem år efter dagen
för utbetalning av den sista bidragsdelen. I förekommande fall kan granskningen leda till att kommissionen beslutar att kräva tillbaka medel.
Såväl kommissionens personal som extern personal med fullmakt från
kommissionen skall ges sådan tillgång till mottagarens kontorslokaler
och till all information, även i elektronisk form, som krävs för att revisionen skall kunna utföras.
Revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)
skall ha samma rättigheter som kommissionen, särskilt när det gäller tillträde till lokaler och tillgång till handlingar.
För att skydda gemenskapernas ekonomiska intressen mot bedrägerier och
andra oegentligheter får kommissionen även utföra kontroller och inspektioner på plats avseende detta program enligt rådets förordning (Euratom,
EG) nr 2185/96 (1). Utredningar får vid behov även utföras av OLAF i
enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1073/1999 (2).

IV.

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET SAMT
INSATSER AVSEDDA ATT MAXIMERA VERKAN AV PROJEKT

1.

Kommissionen
Kommissionen kan organisera seminarier, konferenser eller möten för att
underlätta genomförandet av programmet och vidta lämpliga åtgärder för
information, offentliggörande, spridning samt andra insatser avsedda att
maximera verkan av projekt, samt för att följa upp och utvärdera programmet. Sådan verksamhet kan finansieras med bidrag eller anbudsinfordringar, alternativt organiseras och finansieras direkt av kommissionen.

2.

Kontaktpunkter
Kommissionen och medlemsstaterna skall på frivillig grund organisera och
förstärka utbytet av information som kan vara till nytta vid genomförandet
av programmet genom kulturkontaktpunkterna, som fungerar som genomförandeorgan på nationell nivå, i enlighet med artikel 54.2 c och 54.3 i
budgetförordningen.

3.

Medlemsstater
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 87 i fördraget får medlemsstaterna vid behov stödja system för enskilda kulturaktörers rörlighet i syfte
att komma tillrätta med deras låga deltagande i programmet. Stödet kan ha
formen av resestipendier för kulturaktörer för att underlätta förberedelsefasen för transnationella kulturprojekt.

V.

ÖVERGRIPANDE BUDGETFÖRDELNING
Vägledande fördelning av programmets årsbudget
Procentandel av
budgeten

Programområde 1 (stöd till projekt)

Ca 77 %

— Fleråriga samarbetsprojekt

Ca 32 %

— Samarbetsinsatser

Ca 29 %

— Särskilda insatser

Ca 16 %

(1) EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.
(2) EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.
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Procentandel av
budgeten

Programområde 2 (stöd till organisationer som är aktiva
på kulturområdet på europeisk nivå)

Ca 10 %

Programområde 3 (stöd till analyser, insamling och
spridning av information)

Ca 5 %

Totalt för operativa kostnader

Ca 92 %

Programförvaltning

Ca 8 %

Dessa procentandelar är vägledande och kan komma att ändras av den
kommitté som avses i artikel 9 i enlighet med förfarandet i artikel 9.2.

